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Onderwerp:

“decentralisaties mensenrechten”

Geachte Hoogedelachtbare burgemeester,

IFUD of Human Rights ziet zich ongelijk behandeld en achtergesteld door Uw gemeente.

Het  a priori afstand nemen door de gemeente. Amnesty is de vaste en erkende 
gesprekspartner van Gemeente Geldrop-Mierlo op gebied van de mensenrechten.IFUD of 
Human Rights heeft geen erkenning in de cluster “vorming en educatie” door de gemeente 
(brief gemeente Geldrop-Mierlo aan de stichting,datum11 februari 
2010,kenmerk:brmj020110/ 201001558)  en krijgt hierdoor  nimmer uitnodigingen,waardoor 
tevens het blokkeren  creëren van een maatschappelijk podium.Maatwerk leveren aan de 
stichting is volgens de gemeente niet nodig.Het bij herhaling dreigen met verstoken geraken 
elementaire basisvoorzieningen van de Voorzitter van de stichting door stopzetten uitkering 
met 100%,(het voorzitterschap bij de stichting is een onbezoldigde bezigheid,en met de 
stichting strijdt hij tegen misstanden,het vermogen van de stichting is “Nihil”,van tijd tot tijd 
doet de Heer van den Wittenboer kleine giften afkomstig van zijn uitkering voor persoonlijk 
levensonderhoud).Daarnaast is de Heer van den Wittenboer de eigenaar van Audio-Rarities 
(handelsregister K.v.K. Eindhoven,nummer 17090220).Audio-Rarities probeert  bekendheid 
te geven aan de compact disc getiteld “Hitler’s Inferno” welk sinds 25 juni 2014 permanent 
deel uitmaakt  van de bibliotheek van “United States Holocaust Memorial Museum” library  
als 
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onderdeel van de verzameling van stukken over de holocaust om de wereld te waarschuwen 
en als getuigenis.Alle opbrengsten  van Audio-Rarities en de Compact disc komen ten goede 

aan de stichting.In een brief door de Tweede Kamer der Staten Generaal,(DCO Bestuur en 
Onderwijs Commissie Justitie),kenmerk: JUST060608, betreft: Hitler’s Inferno: inbreng 
hierover te gebruiken bij behandeling van wetsvoorstellen en voor vragen aan de 
regering,verwijs ook brief Werkplein regio Helmond namens het College van Burgemeester 
en Wethouders Geldrop-Mierlo aan de Heer van den Wittenboer,datum 31 mei 2012. De Heer
van den Wittenboer heeft  zich vooral  geërgerd aan de brief van de gemeente Den Haag in 
1995 en nu nog,waarin hij wordt verwezen naar het Leger des Heils! De ergernis betrof vooral
het feit dat een gemeente in kwesties van mensenrechten niet naar instellingen als het Leger 
des Heils mag doorverwijzen of afschuiven.Daar zijn die instellingen niet voor.In “EU-
richtsnoeren over mensenrechtenverdedigers” is het begrip samengevat wie zich 
mensenrechtenverdediger mag noemen en hun rol in de maatschappij.Op 26 juni 2013 
verzond Jon Hermans-Vloedbeld,(burgemeester Almelo) een schriftelijke uitnodiging aan 
burgemeesters en raadsleden van alle gemeenten in Nederland.Het onderwerp: “Wat houdt u 
minimaal overeind?” bestuursdebat over mensenrechten op het Provinciehuis te Lelystad op 
11 oktober 2013,met o.a. mensenrechten als uitgangspunt voor de decentralisaties in het 
sociaal domein.Op 5 januari 2015 vroeg de stichting in een brief het college van 
Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo aandacht voor de mensenrechten als 
randvoorwaarden in het beleid.Op 3 juni 2015  verscheen de brief van Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk 
kenmerk:2015Z06197/2015D15940,onderwerp: Decentralisaties en Scholing i.r.t. het 
Nationaal Actieplan Mensenrechten.De stichting verkoopt  een e-book in eigenbeheer via 
bol.com,de titel: “40 Maanden Oraniënburg”.De stichting  heeft in 2015 een verzameling van 
totaal 2943 bestanden (uploads) publiek beschikbaar voor online lezen en gratis 
downloaden.Onlangs in 2015, in opdracht van de stichting en onder leiding van J.P. van den 
Wittenboer verschenen het boek over de  Europese Commissie,805 blz, “Europese Commissie
Juncker”,te koop  aangeboden via payhip.com.

https://payhip.com/b/hYpm

Een onderzoek naar Hate Crime in Nederland door de stichting in 2014,is opgenomen in een 
verzameling van documenten door wetenschappers en onderzoekers over bestrijden 
haatmisdaden door “International Network for Hate Studies”, Cardiff University.

http://www.archive.org/details/InternationalNetworkForHateStudies_201506

De kansen op de arbeidsmarkt zijn  “Nihil” voor de Heer van den Wittenboer omdat de 
leeftijd 60 jaar een barriére vormt,(Verkennende studie Tegenprestatie WWB,2013) bepaalde 
onbeloonde maatschappelijk nuttige activiteiten te verrichten zoals dat in de Wet Werk en 
Bijstand is opgenomen”Voor wat,hoort wat” Het opzetten  en geven cursussen.

http://www.archive.org/details/InternationalNetworkForHateStudies_201506
https://payhip.com/b/hYpm
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Ik verzoek U het “overdrachtsdossier burgemeester” te controleren op de aanwezigheid van 
de brief door notaris mr. H.G.M.Th Derks,notaris te Budel,destijds verzonden op 27 januari 
1997 aan de gemeente Mierlo t.a.v. burgemeester P.H.M. Jacobs-Aarts.

IFUD of Human Rights

De voorzitter

J.P. van den Wittenboer

Correspondence:Po.box 324,  5660AH  Geldrop  The Netherlands 

Offices:Kastanje  28,  5731NK  Mierlo  The Netherlands

C.o.C.reg:41092925 Eindhoven N.L.

E-mail: ifudofhumanrights@yahoo.com

Internet: http://ifudofhumanrights.webs.com

Phone:+31 -(0)6 50 425 552


